
OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

v týdnu od 6.12. do 13.12.2020
 

 Dnes je 2. neděle adventní, v pondělí je památka sv. Ambrože, biskupa a 
učitele církve, v úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu. Příští neděle je 3. neděle adventní.

 Situace ohledně pandemie se mírně uvolňuje, Vzhledem ke kapacitě našeho 
kostela budou v nejbližším týdnu mše sv.  v našem kostele ve všedních dnech ráno 
(v 7:00) i večer (v 18:00) a v sobotu ráno (7:00). 

 Jen v úterý o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie nebude večer mše 
sv. v kostele, ale budeme ji přenášet z naší komunitní kaple. Podobně budeme v 9:00 
prozatím přenášet z naší komunitní kaple nedělní bohoslužby. Přijmout P. Ježíše v 
eucharistii je pak možné od 11:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 15:00.  

 Stále trvá naše pozvání ke společné večerní modlitbě růžence a k adoraci 
prostřednictvím kanálu YouTube a také radia Proglas v pondělí, středu a pátek vždy 
ve 20:00.   

 Nyní v adventu zveme prostřednictvím kanálu YouTube navíc ve čtvrtek ráno v 
6:30 na roráty z naší komunitní kaple.

 Otevřený kostel k adoraci a možnosti přijetí svátostí bude v pátek od 14:00 do 
17:30. Se službu konajícím knězem se můžete domluvit i na přijetí svátosti pomazání 
nemocných.     

 Od pondělí 7.12. se v našem středisku rozbíhají téměř všechny kroužky, výuka 
náboženství i různá společenství. Máme radost, že náš dům zase ožije a svěřujeme 
budoucnost do ochrany Panny Marie, jejíž svátek v úterý oslavíme.

 Sestry salesiánky srdečně zvou na oslavu 40 let přítomnosti FMA v České 
republice dnes (6.12.) při on-line mši sv. ve 14:00, ke které se můžete připojit na kanálu
YouTube Salesiánky.

 Brněnské sestry salesiánky připravily další dobrodružnou aktivitu, tentokrát ji 
nazvaly „Saločtyřka“. Hra je určena především pro rodiny s dětmi, ale zapojit se může 
každý. Bližší informace najdete na plakátku a na našem webu.


